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ПРОТОКОЛ 

 

      Днес, на 18.03.2017 г. /осемнадесети март, две хиляди и седемнадесета година/ в 
гр.Айтос, в Заседателната зала на Общинския съвет при Община Айтос, на 
административен адрес ул.“Цар Освободител“ №3, се проведе годишно отчетно 

събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Айтос” 

гр.Айтос. Съгласно Устава на СНЦ и предварително публикуваната на 13.02.2017г. 
обява в печатен ежедневник /в-к „Народен приятел“ - приложение към в-к 

„Черноморски фар“/, събранието бе насрочено с начален час от 9.00 часа на 18.03.2017 

г., като при извършена проверка в указания начален час бе установено, че на 
събранието от общо 35 редовни члена, присъстват 25 редовни члена. 
С оглед това обстоятелство Общото събрание бе открито в 09.15 часа на 18.03.2017г. от 
Стоян Стоянов - Председател на Управителния съвет на СНЦ. Той поздрави 

присъстващите и отбеляза, че първоначално събранието следва да избере свое 
ръководство. 

Г-н Стоянов предложи на присъстващите членове на сдружението за Протоколчик на 
събранието да бъде избрана – Женя Пеева - Член на СНЦ. 

Г-н Иван Йорданов Иванов предложи Председателстващ на събранието да бъде Стоян 

Стоянов - Председател на Управителния съвет на СНЦ. 

Други предложения за ръководство на събранието не бяха направени. 

След проведено явно гласуване Общото събрание на СНЦ МИГ Айтос с пълно 

единодушие избра за Председателстващ на събранието Стоян Стоянов, а за 
Протоколчик на събранието – Женя Пеева. 
 

Стоян Стоянов, в качеството си на Председателстващ на събранието предложи същото 

да протече съгласно предварително обявения в публикуваната в печатен ежедневник 

обява  
Дневен ред: 

1. Отчети за дейността на Управителния и Контролния съвет на Сдружението. 

Приемане на отчетите. 
2. Одобряване на бюджета по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/” на СНЦ 

„МИГ – Айтос” за 2016 г. 
3. Одобряване на бюджета по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на СВОМР” на СНЦ „МИГ – Айтос” за 2017 г. 
4. Приемане на годишен доклад и финансов отчет на СНЦ „МИГ – Айтос” за 

2016 г. 
5. Разглеждане на предложения и приемане на промени в Устава на 

организацията; 
6. Разглеждане на предложения и приемане на промени в Стратегия за ВОМР на 

СНЦ „МИГ – Айтос” 

7. Разни 

 

Други предложения за допълнителни точки към Дневния ред не бяха направени. 

Поради тази причина водещият подложи на гласуване така направеното предложение 
за Дневен ред на събранието. 

След проведеното явно гласуване, се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 25 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 
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Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие. 
 

Стоян Стоянов, в качеството си на Председателстващ на събранието предложи  ОС 

да избере Мандатна комисия, която да се състои от трима души, а именно – Иван 

Йорданов, Георги Янев и Пламен Димов. 
Други предложения за различен брой на мандатната комисия и за други членове не 

бяха направени. 

Поради тази причина Председателстващия ОС подложи на гласуване така направеното 

предложение за брой и състав на Мандатна комисия на събранието. 

След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 25 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие. 
 

По т.1 от дневния ред отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на МИГ 

за изтеклия период изнесе г-н Стоян Стоянов. Той запозна присъстващите с проектите, 
които се изпълняват към настоящия момент от СНЦ, предходни и текущи дейности. Бе 
отбелязано, че СНЦ „МИГ - Айтос” изпълнява одобрената от Управляващия орган 

Стратегия за местно развитие на МИГ-Айтос, изготвена по проект по Подмярка 19.1. 

„Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите Местно 

развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 год.. За 
изпълнението на Стратегията е подписано Споразумение №РД50-146/21.10.2016 г. с 
Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020. 

Допълнително сдружението изпълнява дейностите и разходите по подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие" по 

заявление с № 19-19-2-01-45 от 04.11.2016г. на сдружение „Местна инициативна 

група – Айтос”, одобрени със Заповед № РД 09-312 от 10.04.2017г. на заместник-

министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 

2014 - 2020г. 
От страна на Община Айтос бе гласувано отпускането на безлихвен заем в полза на 
МИГ с цел използването му при реализиране дейностите по сключен и вече приключен 

тристранен договор  № РД 50-191/ 07.12.2015 г . за предоставяне на финансова помощ 

по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от 
общностите Местно развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони за 
периода 2014-2020 г.. 
От началото на сключване на Споразумение №РД50-146/21.10.2016 г. с Управляващия 
орган на ПРСР има сключени трудови договори с четирима служители, които формират 
екипа на МИГ Айтос  и които ще работят по изпълнение на дейностите и предвидените 
разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите 
местно развитие" по заявление с № 19-19-2-01-45 от 04.11.2016г. на сдружение „Местна 
инициативна група – Айтос”, одобрени със Заповед № РД 09-312 от 10.04.2017г. на 
заместник-министъра на земеделието и храните.  
Това са Георги Митев-Изпълнителен директор, Гергана Тодорова Янева - ЕКСПЕРТ 

„ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР“ по отношение ПРИЛАГАНЕ НА 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР по ПРСР 2014-2020г., Деян Димитров Господинов - ЕКСПЕРТ 

„АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ по отношение ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ВОМР по ПРСР 2014-2020г., и Антоанета Георгиева Димова - „ЕКСПЕРТ 

„СЧЕТОВОДИТЕЛ” при  Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група-
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Айтос” гр.Айтос по отношение ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР по ПРСР 

2014-2020г. 
Изказващият отбеляза, че има интерес от общността към дейността на Сдружение с 
нестопанска цел “Местна инициативна група-Айтос” гр.Айтос, като с нетърпение се 
очаква от гражданството да бъде започнато приемане на проекти по одобрената 
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР по ПРСР 2014-2020г.. 
Присъстващите бяха запознати с прието решение на Общински съвет при Община 
Айтос, съгласно което с цел получаване на допълнителни точки при разглеждане на 
Стратегията в полза на СНЦ бе одобрена сума-безлихвен заем в размер на 32 000,00 

лева. 
Отбелязано бе, че СНЦ получава изключително силна подкрепа в дейността си от 
Общинска администрация при на Айтос и от Общински съвет при Община Айтос, 
както и от членовете на УС и от членовете на ОС на МИГ - Айтос. 
След приключване на доклада се даде думата на присъстващите да направят 
изказвания, предложения и да зададат въпроси по доклада. 
Иван Йорданов – действително искам да отбележа, че на хората , които сме се наели с 
организиране дейностите в МИГ Айтос никак не ни е лесно. Всички сме в активна 
работоспособна възраст, някои са на държавна работа, други пък имат сериозен бизнес 
и носят отговорност за прехраната на немалко семейства. Въпреки това успяваме да 
даваме всичко от себе си и винаги при нужда се отзоваваме за работата в СНЦ. 

 

Поради липса на други желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат 
въпроси по отчета на УС - Председателстващия ОС даде думата на Таня Минкова-член 

на КС, която да представи доклада на Контролния съвет. 
Таня Минкова – през изминалия период както бе отбелязано нашето сдружение 
отбеляза голям напредък и постигна високи резултати, което от своя страна ни кара да 
бъдем много критични към дейността ни. 

По принцип всички финансови разплащания и операции се следят стриктно от екипа на 
МИГ, от Членовете на УС, и основно от ДФЗ. Това  е причина да се твърди, че след 

като от фонда даден разход е одобрен – то по отношение на същия на 100% е сигурно, 

че е извършен правомерно. 

Във връзка със самите приходи и разходи през отчетния период има изготвена 
Счетоводна справка, която е размножена и е предоставена на всички присъстващи на 
събранието членове, за да се запознаят с нея, и ако имат въпроси-да ги зададат. 
Личното ми мнение е, че Контролния съвет в нашето СНЦ е излишна структура, и то 

поради обстоятелството, че дейността на сдружението се проверява и наблюдава във 

всеки един момент от специалисти в областта. 
В същото време в КС фигурираме хора, които едва ли можем да се мерим по знание и 

опит с всички европейски и национални органи, контролиращи дейността на МИГ 

Айтос. 
Искам да споделя, че члена на КС - Петър Иванов още през м.октомври, 2016г. 
депозира Заявление, че напуска КС поради служебна ангажираност и невъзможност да 
участва в работата на този орган. 

Аз от своя страна също съм подала Заявление за напускане на КС, защото не се 
чувствам достатъчно запозната с материята и защото съм на нова работа, където желая 
да вложа силите си за да постигна професионална реализация и издигане в служебната 
йерархия. 
Доколкото ми е известно Георги Евгениев-третия член на КС – също е депозирал 

Заявление за напускане на КС, понеже му предстои защита на дипломна работа и втора 
магистратура. 
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Считам, че настоящото Общо събрание трябва да обсъди въпроса дали КС да не 
отпадне като орган на СНЦ МИГ Айтос, още повече, че по законовите разпоредби КС 

не е задължителен орган в СНЦ.  

 

Поради липса на други желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат 
въпроси по отчета на КС - Председателстващия ОС предложи събранието да гласува 
приемането на изнесените Отчети на УС и на КС за дейността на СНЦ.  

     Водещият подложи на гласуване така направеното предложение . 
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 25 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие. 
 

     По т.2 от дневния ред Стоян Стоянов-Председателстващ ОС запозна присъстващите 
с бюджета на сдружението по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/” на СНЦ „МИГ – Айтос” 

за 2016 г.. 
Бюджета е одобрен от УО, като същия е размножен и е предоставен на всички 

присъстващи на събранието членове, за да се запознаят с него, и ако имат въпроси-да ги 

зададат. 
Поради липса на желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат въпроси 

по бюджета на сдружението по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/” на СНЦ „МИГ – Айтос” 

за 2016 г. - Председателстващия ОС предложи събранието да гласува приемането му.  

     Водещия подложи на гласуване така направеното предложение . 
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 25 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие. 
 

По т.3 от дневния ред Стоян Стоянов-Председателстващ ОС запозна присъстващите с 
бюджета на сдружението по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/” на СНЦ „МИГ – Айтос” 

за 2017 г.. 
Бюджета е одобрен от УО, като същия е размножен и е предоставен на всички 

присъстващи на събранието членове, за да се запознаят с него, и ако имат въпроси-да ги 

зададат. 
Поради липса на желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат въпроси 

по бюджета на сдружението по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
Стратегия за водено от общностите местно развитие /СВОМР/” на СНЦ „МИГ – Айтос” 

за 2017 г. - Председателстващия ОС предложи събранието да гласува приемането му.  

     Водещия подложи на гласуване така направеното предложение . 
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 25 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие. 
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     По т.4 от дневния ред Стоян Стоянов в качеството на Председателстващ ОС запозна 
присъстващите с Годишния доклад и финансов отчет на СНЦ „МИГ – Айтос” за 2016 

г.. Има изготвен  Годишен доклад и финансов отчет за 2016г. за сдружението, които са 
размножени и са предоставени на всички присъстващи на събранието членове, за да се 
запознаят с тях, и ако имат въпроси-да ги зададат. 
Поради липса на желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат въпроси 

по Годишния доклад и финансов отчет на СНЦ „МИГ – Айтос” за 2016 г. - 

Председателстващия ОС предложи събранието да гласува приемането им.  

     Водещия подложи на гласуване така направеното предложение . 
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 25 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие. 
 

По т.5 от дневния ред Стоян Стоянов в качеството на Председателстващ ОС даде 
думата на присъстващите членове да направят предложения за приемане на промени в 
Устава на организацията. 
Таня Минкова – аз предлагам КС да отпадне като орган на сдружението. Както 

отбелязах по-рано – считам че това към момента е излишен орган, никой член от 
сдружението не желае да бъде в състава и да се занимава с работата на КС, не на 
последно място-това не е задължителен орган на СНЦ по ЗЮЛНЦ. 

В подкрепа на това предложение се изказаха и Пламен Иванов и  Милен Минчев. 
 

Стоян Стоянов – в СНЦ са  направени предложения за промени в Устава, които са 
обобщени, размножени и са предоставени на всички присъстващи на събранието 

членове, за да се запознаят с тях, и ако имат въпроси или допълнителни предложения -
да ги направят своевременно. 

В преобладаващата си част промените привеждат Устава  към изискванията на 
действащата норматива база, касаеща устройството, организацията и дейността на 
МИГ, в частност Наредба № 22 от 14 декември 2015, отчитайки  последните промени в 
нея, влезли в сила от 20 май 2016 година. Уставът последно е изменян на 14.05.2016г. 
 Ще си позволя да прочета направените предложения за промени в устава на СНЦ: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА МИГ- АЙТОС 
� Промяна в чл.7 

Т.8 сегашен текст  

 
Да се допълни и придобие  следната редакция 
8. Да подпомага, активизира и разширява междутериториалното, транснационалното и 

трансгранично  взаимодействие, включително  чрез участието в създаването и  

развитието на мрежи за сътрудничество  

Създаване на нова точка 19 

19. Подкрепа на уязвими  и малцинствени групи и социалното им включване 
� Промени в чл.8 

Т.1 сегашен текст 
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Да се  промени и придобие  следната редакция 

1. Прилагане на подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно  развитие (ВОМР) 

и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на 
местните общности; 

 

Т.2. сегашен текст 

 
Да се  промени и придобие  следната редакция 

2. Кандидатстване пред Управляващия орган на Програмата за развитие на 
селските райони (УО на ПРСР)  за   финансиране  на    Стратегия за ВОМР   на 
територията на МИГ-Айтос и нейното изпълнение и управление  в съответствие 
с действащите нормативни актове и други документи,  уреждащи прилагането на 
Подхода ЛИДЕР/ВОМР  

 

Т. 3 сегашен текст  

 
Съществуващия тест да се заличи и се създаде нов текст 

3. Разработване, реализиране и координиране на  проекти за развитие на 
територията, междуобщинското, регионалното, трансграничното и 

транснационално сътрудничество 

 

� Промени в чл.9 

Сегашен текст 

 
Предложение за промяна: 
Чл.9 (1) МИГ-Айтос може да извършва стопанска дейност, свързана с нестопанския 
предмет на дейност на сдружението  по смисъла на чл.3 ал.3 от ЗЮЛНЦ. Предметът 
на стопанска дейност включва:  

1. Разработване на бизнес планове, проекти и програми;  

2. Извършване на маркетингови проучвания и анализи; 

3. Посредничество за коопериране в регионален, национален и 

международен план; 

4. Консултации и услуги в областта на европейските фондове и програми ,    
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национални и международни източници за финансиране, управлението на    
стопански субекти;  

5. Информационни услуги – предоставяне на информация за кредитни 

линии,  

програми, проучвания и др.;  

6. Организиране и провеждане на изложения, пленери,  обучения и 

семинари;   

7.Технически услуги и  издателска дейност – обучителни материали, 

доклади,  

рекламно-информационни материали, свързани с популяризиране 
дейността на сдружението;   

8. Управление на собствено имущество; 

9. Упражняване на права върху интелектуална  собственост; 

(2) Приходите от стопанска дейност се използват за постигане на целите на 
МИГ-Айтос; 

� Промени в чл.14 

 
Предложение за промяна 

Чл.14 (1) Членове на МИГ- Айтос могат да  бъдат представители на публичния, 
стопанския и нестопански сектор от територията на община Айтос: 

1. Община Айтос 
2. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за 

кооперациите; Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за 
народните читалища,  които имат седалище и адрес на управление на 
територията на   община Айтос.  

3. Физически лица, извършващи стопанска дейност по смисъла на §1, т.3 от 
допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, които 

имат седалище и адрес на управление – за едноличните  търговци или 

постоянен адрес  и/или работещи на територията на община Айтос; 
4. Физически лица, самоопределили се писмено като представители на 

нестопанския сектор, имащи постоянен адрес и/или работещи на територията 
на община Айтос 

които приемат този устав и са готови да съдействат за постигане на целите на 
сдружението. 

(2) Членовете, юридически лица, участват в МИГ-Айтос чрез своите законни 

представители или изрично упълномощени лица; 

(3) В общото събрание, състоящо се от всички членове на МИГ-Айтос  делът на 
представителите на който и да е от секторите – на представителите на публичния 
сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския 
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сектор не може да превишава 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал.1 

от Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

� Промяна в чл.17 

 
Предложение за промяна 

 
• Да заплащат годишен членски внос; 

• Да работят за укрепване на сдружението 

 

Промени в чл.20 

 
  

 Предложение за промяна: въвеждат се нови точки 6 и 7 

6. При  преместване на седалището  и адреса на управление на юридическото 

лице или постоянния адрес  извън територията на  община Айтос 

7. В случаите, когато за физическото лице се установи или същото писмено  

информира УС, че вече не  упражнява стопанска дейност по  смисъла на §1, 

т.3 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на 
административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност, не работи на територията на община Айтос или писмено 
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декларира, че вече не се самоопределя като представител на нестопански 

сектор от територията на община Айтос 
 

В чл.23 е допусната техническа грешка, като  чл.19 т.4 трябва да стане чл.20 т.4, а 

чл.19 ал.1 да стане чл.20 т.1 

 

Предложение за промяна, свързано с премахването на Контролния  съвет, като 

орган на сдружението 

В чл.24 се заличава текста след третото тире, заличават се чл. 40 и 41 в сегашния 

им тестови вид, в чл.42 ал.1 текста в скобите (УС и КС) остава само (УС) 

 

Промяна в чл.27 ал.1. 

Т.9  се променя така: Приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението, 

включително Стратегията за ВОМР; 

Т.10. се променя така: Приема бюджета на Сдружението, включително бюджета по 

Стратегията за ВОМР; 

Т.14 се заличава. 
Съответно досегашните точки 15,16 и 17 стават 14,15 и 16. 

В ал.2. се заличава  текста ” и 14”, пред 12 се поставя „и” 

 

Промяна в чл.28 ал.3 текста „1 месец“ се заменя с „14 календарни дни“. 

 

Предложения за промени в членовете, касаещи Управителния съвет 

 Чл.34  ал. 3 сегашен тест  

 
Придобива следната редакция: 
(3) При избора на членовете на УС трябва да се съблюдават следните принципи: 

• В управителния съвет делът на представителите на който и да е от секторите – 

на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския 
сектор и на представителите на нестопанския сектор не може  да превишава  
повече от 49 на сто  от имащите право на глас съгласно чл.28 ал.1 от ЗЮЛНЦ; 

• Членовете на Управителния съвет следва да  имат  постоянен адрес (за 
физическите лица), седалище и адрес на управление (за юридическите лица и 

едноличните търговци), и/или работят на територията  на община Айтос (за 
физически лица); 

• Членовете на УС и представляващите членовете на УС, когато членове са 
юридически лица,  не могат да са свързани лица помежду си по смисъла на § 1 

от допълнителните разпоредби на Търговския закон. 
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• Членовете на Управителния съвет  трябва да отговарят на условията на чл.12, 

ал.3 и ал.5 на Наредба № 22 от 14 декември 2015 година на МЗХ  за прилагане 
на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020. 

 

Чл.35 сегашен тест 

 
Променя се така: 
 

Чл.35 (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения 
независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях; 

 (2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си 

в интерес на МИГ-Айтос; 
 

Чл.36 в Специфични функции на Управителния съвет 

В т.12 текста МЗХ се заменя с УО на ПРСР 

Т.15  се изменя така : 

Отговаря за процеса на  изпълнение и управление на  Стратегията за ВОМР на МИГ- 

Айтос, предприемайки съответните действия за това, произтичащи от изискванията  на  
нормативните актове, свързани с прилагането на ВОМР според Споразумението за 
партньорство (2014-2020), вкл. Наредба № 22 от 14 декември 2015 година за прилагане 
на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, както и от вътрешни 

правила и процедури на МИГ. 

Точки 16 и 17 се заличат. Досегашните точки 18, 19, 20 и 21 стават съответно 16, 

17, 18 и 19 

 

Текстовете на чл.40 и 41 ( касаещи преди КС)  се променят така: 

Чл.40. (1) Изпълнителният директор се назначава с решение на Управителния съвет 
на МИГ-Айтос при спазване на специфичните минимални изисквания, определени  в 
чл.13 ал.3 на  Наредба № 22 от 14 декември 2015 година за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020; 

(2) Изпълнителният директор отговаря за прилагането на Стратегията за ВОМР 

като има всички  функционални задължения, права и отговорности,  които произтичат  
по закон, по силата на нормативни актове и официални документи, свързани с 
прилагането на ВОМР според Споразумението за партньорство (2014-2020), вкл. 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 година на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020, както и такива, произтичащи от 
договорни задължения, указания, становища и други документи  на УО на ПРСР и  ДФ 
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и други институции и организация,  свързани с цялостния процес на управление и 

прилагане на Стратегията за ВОМР; 

(3) Изпълнява функции, които са му възложени от Управителния съвет и 

подробно описани в длъжностната характеристика към трудовия му договор 

(4) Изпълнителният директор може да участва в заседанията на УС, касаещи 

прилагането на Стратегията за ВОМР  със съвещателен глас. 
Чл.41 (1) Изпълнителният директор при изпълнение на своите функции е задължен 

да защитава  интересите на МИГ-Айтос; 
(2) За користни действия или нанесени щети на МИГ-Айтос в резултат на 

умишлени или невнимателни действия, Изпълнителният директор носи имуществена и 

друга отговорност, предвидена в действащото законодателство, този устав и 

правилника за дейността на МИГ-Айтос .  
 

Чл.46 предложение за промяна 

Сегашен текст 

 

Променя се така: 
Чл.46. Всички членове на Сдружението  дължат годишен членски внос в размер, срок и 

ред на плащане, определени с решение на Общото събрание. 
Чл.61 предложение за промяна 

Сегашен текст 

 
 

Променя се така 
Чл.61 

Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат 
разпоредбите на общото българско гражданско законодателство, разпоредбите на 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, нормативните актове, свързани с 
прилагането на ВОМР според Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 

година, включително ПМС № 161 от 4 юли 2016 г за определяне на правила за 
координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни 

групи,  и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода 
" Водено от общностите местно развитие "  за периода 2014 – 2020 г и Наредба № 22 от 
14 декември 2015 година за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020. В случай, че противоречат на закона, се заместват по право от 
повелителните му правила. 
 

Навсякъде в Устава след абревиатурата „Лидер“ се добавя „ / ВОМР „ 

 

Иван Йорданов – считам, че така направените предложения са напълно обосновани и 

би следвало да се приемат изцяло. По този начин нашия Устав ще бъде в съответствие 
със законовите и нормативни изисквания. По отношение на КС – действително има 
тенденция, съгласно която никой от членовете на сдружението не желае да бъде в 
състава и да се занимава с дейността на КС, не на последно място-това не е 
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задължителен орган на СНЦ по ЗЮЛНЦ. Има резон този орган да отпадне от Устава 
ни. 

 

В подкрепа на тези предложения последователно се изказаха Георги Янев и Милен 

Лазаров. 
 

Поради липса на други желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат 
въпроси по промените в Устава на СНЦ - Председателстващия ОС предложи 

събранието да гласува приемането на промените в Устава да стане „ан блок“ – 

наведнъж, а не член по член.  

     Водещия подложи на гласуване така направеното предложение . 
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 25 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие. 
 

Председателстващия ОС предложи събранието да гласува приемането на така 
направените промени в Устава на СНЦ МИГ Айтос.  
     Водещия подложи на гласуване така направеното предложение . 
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 25 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Направените Предложения за промени в Устава на СНЦ МИГ Айтос бяха приети от 
събранието с пълно единодушие. 
 

Евгени Петров-Уважаеми членове на СНЦ, предвид така приетите промени в Устава на 
нашето сдружение, съгласно които КС отпада като орган на СНЦ, аргументирайки се от 
разпоредбите на чл.42 от Устава, както и след като има подадени Заявления от всички 

досегашни членове на Контролния съвет за напускане на съответния орган поради 

различни причини от лично и професионално естество – то според мен трябва 
настоящото Общо събрание да гласува изрично и освобождаването на тези хора от КС. 

Поради липса на желаещи да направят изказвания, предложения и да зададат въпроси 

по предложението на г-н Петров за гласуване приемането на Заявленията на членовете 
на КС за тяхното освобождаване - Председателстващия ОС предложи събранието да 
гласува това предложение.  
     Водещия подложи на гласуване така направеното предложение . 
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 25 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие. 
 

По т.6 от дневния ред Стоян Стоянов в качеството на Председателстващ ОС даде 
думата на присъстващите членове да направят предложения за приемане на промени в 
Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Айтос”. 

Поради липсата на желаещи членове на събранието да се изкажат Стоян Стоянов 
Председателстващ ОС поясни – в СНЦ са  направени предложения за промени в 
Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Айтос”, които са обобщени, размножени и са 
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предоставени на всички присъстващи на събранието членове, за да се запознаят с тях, и 

ако имат въпроси или допълнителни предложения -да ги направят своевременно. 

Целта основно е била да се отстранят допуснати технически грешки , както и 

неточности в сега разписаната Стратегия. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ - 

АЙТОС” 

Основание за промяната –съгласно чл. 39, т.1, т.2 и т.5 от Наредба N 22 от 

14.12.2015 г. за прилагане на мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие” 

 

Раздел 5: Описание на мерките  

В разписването на Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 

Текстът в Допустими кандидати след т.3, в) изречение 1: 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за 

физическите лица на територията на МИГ. 

се заменя с текста: 
Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за ЕТ, ЮЛ 

и постоянен адрес за физическите лица  на територията на МИГ. 

 

По отношение на Размера на финансовата помощ: 

т.5 Финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за инвестиции, изцяло 

свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично 

земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 

"Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 

2007 - 2013 г.  
се заменя с текста: 

т.5 Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за инвестиции, изцяло 

свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично 

земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 

"Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 

2007 - 2013 г. 
 

т. 6. Финансовата помощ се увеличава с 20 на сто за проекти за колективни 

инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски 

стопани и/или групи/организации на производители. 

се заменя с текста: 

т. 6. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за проекти за колективни 

инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски 

стопани и/или групи/организации на производители. 

 

т.7. Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни 

инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, 

отговарящ на повече от едно от условията по ал. 2, 3 и 4, е не повече от 90 на сто от 

общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

се заменя с текста:  
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т.7. Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни 

инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ, 

отговарящ на повече от едно от условията по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 е не повече 
от 70 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

 

Текстът:  

Максимално комбинирано подпомагане – 90 % от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи. 

се заменя с текста: 

Максимално комбинирано подпомагане – 70 % от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи. 

 

В разписването на Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка /маркетинг на 

селскостопански продукти“  по отношение на размера на финансовата помощ 

 

Текстът в Допустими кандидати, след т.3, изречение 2: 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за 

физическите лица на територията на МИГ. 

се заменя с текста: 

Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за ЕТ и 

ЮЛ на територията на МИГ. 

 

В частта Размер на финансовата помощ: 

Абзац 2, съдържащ по-долу изписания текст, се заличава: 
 

Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за: 

1. проекти, представени от млади земеделски стопани; 

2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на 

организации на производителите; 
3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони; 

4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, 

включващи от 6 до 10 земеделски стопани. 

Финансовата помощ  се увеличава с 15 на сто за инвестиции, изцяло 

свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка11 "Биологично 

земеделие" от ПРСР 2014 - 

2020 г. или сходни ангажименти по мярка214 "Агроекологични плащания", 

направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г. 
Финансовата помощ по ал.1 се увеличава с 20 на сто за проекти за 

колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 

земеделски стопани и/или групи/организации на производители. 

 

В разписването на Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“, се правят следните изменения: 
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Текстът в Допустими кандидати, абзац 2: 

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за 

физическите лица на територията на МИГ. 

се заменя с текста: 

Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за ЕТ, ЮЛ 

и постоянен адрес за физическите лица  на територията на МИГ. 

 

В разписването на Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, в частта 

Допустими кандидати, след т.3 се добавя текста: 

Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление на 

територията на МИГ. 

 

В частта Критерии за избор на проекти, т.12 

Оценка на  Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и 

приоритетите на Стратегията на МИГ  

се заменя с:  

Оценка на Анализа /Анализите - реалистичност, качество и съвместимост с 
целите и приоритетите на Стратегията на МИГ 

 

В разписването на Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” в частта Допустими 

кандидати, т.2: 

Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ. 

се променя на: 

Юридически лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на 

територията на МИГ. 

 

В частта Размер на финансовата помощ, изречение 4:  

При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и 

изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 

108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
придобива вида: 

При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и 

изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 
 

Раздел 6: Финансов план 

т.6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове по мерки 

В таблицата е пропуснат запис в колона 3 и колона 4, ред 1, съответно на обща 

сума в лева и %. Дописват се съответно 2 933 745 лева и 100%  



16 

 

т.6.2 Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по 

програми и мерки: 

 

Абзац 2: ПРИОРИТЕТ 1, изречение 3, включващо: 

Мярка 19.1 „Прилагане на Стратегии за ВОМР“ 

се заменя с коректно изписаната: 
Мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие" 

 

Във връзка с промени в Устава на СНЦ „МИГ – Айтос”, се предвиждат и 

такива включени в частта от Стратегията за ВОМР, отнасяща се за Управлението 

на сдружението, а именно: 

Раздел 8: Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, 

която показва капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, 

и описание на специфичната уредба относно оценката 

В т. 8.1 Организационна структура на МИГ и т.8.2 Управление на МИГ, се 
отразяват всички промени, произтичащи от отпадането на Контролния съвет като 

орган на СНЦ „МИГ – Айтос” и въвеждането на допълнителна длъжност 

„Счетоводител”. 

 

Раздел 9: Индикатори за мониторинг и оценка 

т.9.1 Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, 

включително брой създадени работни места 

 

В таблицата приложена към упоменатата точка, са допуснати следните 
сборни грешки: 

 

Брой проекти, финансирани по Стратегията записани 20 броя, коректно 

изчислени и записани 21 броя. 

 

Стойност на одобрените заявления записани  4 100 000 лева, коректно 

изчислени и записани 3 644 994 лева. 

 

Брой на сключените договори записани 20 броя, коректно изчислени и записани 

21 броя. 

 

Брой бенефициенти, подпомогнати по Стратегията записани 17 броя, 

коректно изчислени и записани 16 броя. 

 

Поради липса на желаещи членове на СНЦ да направят изказвания, предложения и да 
зададат въпроси по промените в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Айтос”- 

Председателстващия ОС предложи събранието да гласува приемането на промените в 

Стратегията да стане „ан блок“ – наведнъж, а не член по член.  

     Водещия подложи на гласуване така направеното предложение . 
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 25 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 
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Предложението бе прието от събранието с пълно единодушие. 
 

Председателстващия ОС предложи събранието да гласува приемането на така 
направените промени в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Айтос”.  

     Водещия подложи на гласуване така направеното предложение . 
След проведеното явно гласуване се установиха следните резултати: 

Гласували „ЗА” – 25 бр. Членове на СНЦ; 

Гласували „ПРОТИВ” – 0 бр. Членове на СНЦ;  

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 бр. Членове на СНЦ; 

Направените Предложения за промени в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ – Айтос” 

бяха приети от събранието с пълно единодушие. 
 

Председателстващия ОС даде думата на Мандатната комисия, която да се произнесе за 
законността на проведеното Общо събрание и взетите Решения. 
От името на мандатната комисия се изказа Георги Янев. Той заяви пред присъстващите 
членове на ОС на СНЦ, че събранието е редовно свикано-в съответствие с изискванията 
на Устава и на ЗЮЛНЦ, има решение на УС за свикването му, поканата е 
предварително публикуваната на 13.02.2017г. чрез Обява в печатен ежедневник /в-к 

Народен приятел-приложение към в-к Черноморски фар/, с което са спазени 

изискванията на закона тя да се публикува минимум 30 дни преди датата на 
събранието, има поставени обяви от поканата на видни места пред офиса на СНЦ и на 
таблото за обяви в О-на Айтос, поканата за ОС е публикувана и на официалния 
интернет сайт на СНЦ, при откриване на събранието видно от подписания присъствен 

списък от  общо 35 редовни члена са присъствали 25 редовни члена, което е над 50 % 

от общия списъчен състав на СНЦ. 

Предвид всичко гореизложено г-н Янев изрази общото становище на Мандатната 
комисия, че проведеното Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна 
инициативна група-Айтос” гр.Айтос е съобразено с всички задължителни изисквания 
на ЗЮЛНЦ и Устава на СНЦ, предвид което проведеното Общо събрание и взетите 
Решения са напълно законни. 

 

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на допълнителни въпроси, предложения и 

мнения от страна на присъстващите на събранието членове на сдружението – 

Председателстващия на събранието обяви неговото закриване.      
 

Неразделна част от настоящия Протокол представлява Присъствения списък от 
събранието със собственоръчно изписани имена и подписи на присъствалите на 
Общото събрание, проведено на 18.03.2017 г. - членове на  Сдружение с нестопанска 
цел “Местна инициативна група-Айтос” гр.Айтос. 
 

 

Гр.Айтос, 18.03.2017 г. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  …………….п…………………... 

        Стоян Стоянов 
 

                                              ПРОТОКОЛЧИК:   ………………………п………………….. 

         Женя Пеева 


